
ПРОТОКОЛ 

ХLІІ  сесії Дрогобицької міської ради 

VІІ скликання 

 

 

29 листопада  2018 року                сесійна зала    10.00 

 

Всього обрано депутатів – 36 

Присутніх на сесії депутатів – 33 

Головуючий на сесії – Т.Кучма  

Секретар сесії – О.Майданюк  

Лічильна комісія – Т.Демко, С.Оленич 

Запрошені: 

Керівники відділів та управлінь виконавчих органів Дрогобицької міської 

ради 

Присутні: громадськість міста. 

 

На розгляд сесії запропоновано наступний порядок денний: 

 

1. Про затвердження  порядку денного ХLІІ сесії Дрогобицької міської 

ради. 

2. Бюджетні питання. 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018 рік. 

 

3. Питання приватизації. 

3.1. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які 

підлягають продажу на конкурсних засадах шляхом проведення 

електронного аукціону. 

3.2. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Дрогобича. 

3.3. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають  приватизації  шляхом (способом) викупу. 

 

4. Земельні питання. 

4.1. Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки, у наданні в оренду 

земельної ділянки, у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, у затвердженні матеріалів з 

виготовлення  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,у  

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у передачі земельної 

ділянки з комунальної у державну власність. 

4.2. Про включення в перелік земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

          4.3. Про внесення змін до рішень міської ради.  



          4.4. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

05.09.2018 року № 1344.  

4.5. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для городництва та передачу в оренду 

земельної ділянки. 

4.6. Про затвердити матеріали з виготовлення проектів землеустрою та 

технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 

4.7. Про затвердження матеріалів  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

4.8. Про затвердження матеріалів  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  та передачу у постійне користування 

земельної ділянки. 

4.9. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва та передачу у власність 

земельних ділянок. 

4. 10. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 

власність земельних ділянок. 

4.11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки,площею 0,0100 га по вул. Д. Галицького включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

4.12. Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. М. 

Грушевського.  

4.13. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. 

4.14. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

4.15. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок індивідуального садівництва.  

4.16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

4.17. Про надання в оренду, продовження терміну оренди  земельних 

ділянок. 

4.18. Про прийняття земельних ділянок у комунальному власність 

територіальної громади м. Дрогобича. 

4.19. Про припинення права користування земельною ділянкою. 

4.20. Про земельні торги. 



4.21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та про проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки. 

 4.22. Про продаж земельних ділянок  у власність.  

4.23. Про продовження терміну дії рішень міської ради.   

 

5. Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення, 

удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку 

міст Дрогобича на 2019 рік. 

6. Про затвердження Програми створення міського резерву матеріально 

– технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на період до 

2022 року. 

7. Про утворення комісії по врегулюванню ситуації по вивозу твердих 

побутових відходів у м. Дрогобичі. 

8. Затвердження комплексної Програми “Розвиток туризму в місті 

Дрогобичі 2019 – 2021 роки”. 

 9. Про внесення змін до міського цільової програми “Підготовка та 

проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2018 році”. 

 10. Про встановлення меморіальної таблиці на будинку,  де в 1941 р. 

містився провід ОУН. 

11. Про внесення змін до рішень Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання” 

та від 12.02.2016 № 135 “Про затвердження положень про департамент, 

управлінн6я та відділи виконавчих органів Дрогобицької міської ради”. 

 12. Звіт про роботу заступника міського голови  з гуманітарних та 

соціальних питань. 

13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік. 

 14. Про встановлення розміру орендної плату за оренду нежитлових 

приміщень (Тустань). 

15. Про затвердження міської цільової програми «Безпечне місто 

Дрогобич»  2018-2023 роки. 

16. Про затвердження Програми здійснення Дрогобицькою міською 

радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та 

організацій у 2018 році. 

17. Про затвердження нової редакції Статуту КП “Дрогобичводоканал” 

Дрогобицької міської ради Львівської області. 

18.Різне. 

 

Т.Кучма – пропоную обрати секретарем сесії О.Майданюка 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 1) 

 

Т.Кучма – пропоную обрати лічильну комісію у складі: Т.Демка, С.Оленича 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 2) 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  порядку денного ХLІІ сесії Дрогобицької 

міської ради 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття проекту рішення за основу 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 3) 

 

А.Андрухів – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

розтермінування боргу ГО “Мрія” оплати збитків Дрогобицькій міській 

раді та встановлення розміру орендної плати за користування ГО 

“Мрія” земельною ділянкою”. 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 4) 

Питання “ Про розтермінування боргу ГО “Мрія” оплати збитків 

Дрогобицькій міській раді та встановлення розміру орендної плати за 

користування ГО “Мрія” земельною ділянкою ” включено до порядку 

денного. 

 

О.Дацюк – пропоную включити до порядку денного питання “Про внесення 

змін до заходів на 2018 комплексної програми “Дрогобич – місто Івана 

Франка” на 2015 – 2020 роки в м. Дрогобичі”. 

Т. Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 5) 

Питання “ Про внесення змін до заходів на 2018 комплексної програми 

“Дрогобич – місто Івана Франка” на 2015 – 2020 роки в м. Дрогобичі ” 

включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про відмову 

в передачі в оренду та у власність земельних ділянок”. 



Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 6) 

Питання “ Про відмову в передачі в оренду та у власність земельних 

ділянок” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки” 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 7) 

Питання “Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної 

ділянки” включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 8) 

Питання “ Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна” 

включено до порядку денного. 

 

І.Дзюрах – пропоную включити до порядку денного питання “Про надання 

в оренду земельної ділянки на вул. Є.Коновальця”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 9) 

Питання “ Про надання в оренду земельної ділянки на вул. 

Є.Коновальця” включено до порядку денного. 

 

Ю.Кушлик - пропоную зняти з розгляду питання “Про встановлення 

розміру орендної плати за оренду нежитлових приміщень”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 



Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 10) 

Питання “ Про встановлення розміру орендної плати за оренду 

нежитлових приміщень ” знято з розгляду. 

 

Н.Броварський - пропоную зняти з розгляду питання “Про внесення змін 

до рішень Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 № 41 “Про 

затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, 

загальної чисельності та витрат на їх утримання” та від 12.02.2016 № 135 

“Про затвердження положень про департамент, управління та відділи 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради”. 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 11) 

Питання “Про внесення змін до рішень Дрогобицької міської ради від 

18.12.2015 № 41 “Про затвердження структури виконавчих органів 

Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх 

утримання” та від 12.02.2016 № 135 “Про затвердження положень про 

департамент, управління та відділи виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради” знято з розгляду. 

 

В.Бернадович – пропоную зняти з розгляду питання “Про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок індивідуального садівництва” 

Т.Кучма -  на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 12) 

Питання “ Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок індивідуального садівництва” знято 

з розгляду. 

 

Т.Демко – включити до порядку денного питання “Про скасування 

рішення виконавчого комітету № 132 від 11.06.2018 “Про затвердження 

тарифів на послуги з вивезення , розміщення та захоронення твердих 

побутових відходів для різних категорій споживачів” 

Т.Кучма – на голосування ставиться дана пропозиція. 

Результати голосування:  за – 11 

     проти – 1 

     утрималось – 0 



(результати поіменного голосування додаються № 13) 

Питання “Про скасування рішення виконавчого комітету № 132 від 

11.06.2018 “Про затвердження тарифів на послуги з вивезення , 

розміщення та захоронення твердих побутових відходів для різних 

категорій споживачів ” до порядку денного не включено. 

 

О.Хрущ – пропоную включити до порядку денного питання “Про 

прийняття звернення”. 

Т. Кучма - на голосування ставиться дана пропозиція.  

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 14) 

Питання “ Про прийняття звернення” до порядку денного включено. 

 

Т. Кучма - на голосування ставиться прийняття рішення в цілому.  

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 15) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1427 (рішення № 1427 додається) 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів та запитань. 

 

А.Шевкенич – доповів депутатам про візит на Дрогобиччину О.Синютки. На 

зустрічі велися переговори про виділення дотації для медицини м. 

Дрогобича.  

 Виділено 590 тис грн. для закупівлі інсуліну. 

 Відвідали стадіон “Галичина”. 

 На розгляд сесії районної ради буде винесено питання щодо виділення 

1 млн. грн. м. Дрогобичу за пролікованих хворих. 

 

Р.Броницький – запропонував, на прохання парафіян ц. Вознесіння 

Господнього, прилеглу вулицю чи частину вулиці назвати іменем о. Софрона 

Яцківа.  

 Подав депутатський запити щодо патрулювання вулиць міста Стебника 

у вечірній та літній час охоронною фірмою, через брак патрульних поліції. 

 Наголосив на недостовірній інформації у відповіді на депутатський 

запит щодо власника земельної ділянки на вул. 22 Січня. 

 

Т.Кучма - ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ 

Р.Рососі, начальнику відділу оренди і приватизації комунального майна – 

прошу вивчити дане питання та надати достовірну інформацію. 

 



О.Балог – на вул. Чорновола демонтовано знак одностороннього руху 

транспорту. Для безпеки життя та здоров’я дітей, які є учнями школи № 1, 

запропонував відновити дорожню розмітку “пішохідний перехід” та знайти 

можливість для встановлення пристрою оптичної сигналізації (світлофор) на 

роздоріжжі вулиць Сагайдачного - Чорновола. 

 

Т.Демко – порушив низку питань. 

 

І.Куць – запропонував надати слово голові батьківського комітету ДНЗ 26 

“Калинонька”. 

Л.Михаць, голова батьківського комітету ДНЗ 26 “Калинонька” – звернулася 

з проханням допомогти батькам цієї дитячої установи не допустити до 

виконання обов’язків завідувача дитячої установи, яку було звинувачено у 

вчиненні крадіжки на робочому місці і поновлено рішенням суду на роботі. 

Т.Кучма – запропонував у розділі “різне” розглянути дане питання та 

заслухати інформацію відділу правового забезпечення та відділу освіти. 

 

О.Хрущ – звернувся з проханням до керівників відділів, структурних 

підрозділів надавати чітку, лаконічну, правдиву відповідь на депутатські 

запити. 

 

Бюджетні питання. 

Доповідач: О.Савран – начальник фінансового управління. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018 

рік. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 16) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1428 (рішення № 1428 додається) 

 

Питання приватизації 

Доповідач: Ю.Кушлик – голова постійної комісії. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які 

підлягають продажу на конкурсних засадах шляхом проведення 

електронного аукціону. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 17) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1429 (рішення № 1429 додається) 



 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності  територіальної громади м. Дрогобича. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 18) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1430 (рішення № 1430 додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації шляхом (способом) викупу. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 19) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1431 (рішення № 1431 додається) 

 

Земельні питання 

Доповідач: І.Дзюрах – голова постійної комісії. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою щодо твідвден6ня земельних ділянок, у наданні згоди на 

виготовлення технічної документації земельної ділянки, у наданні в оренду 

земельної ділянки, у включенні в перелік для продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, у затвердженні матеріалів з 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у 

внесенні змін у рішення Дрогобицької міської ради, у передачі земельної 

ділянки з комунальної у державну власність.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 20) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1432 (рішення № 1432 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: Про включення в перелік земельних ділянок 

несільскогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 21) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1433 (рішення № 1433 додається) 



8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 22) 

 

І.Лазарів – пропоную включити в дане рішення підпункт ТзОВ “Гончарик”,  

а саме: внести зміни в ім’я та прізвище. 

Т. Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити дане рішення: 

ТзОВ “Гончарик”. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 23) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 24) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1434 (рішення № 1434 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 

05.09.2018 року № 1344. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 25) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1435 (рішення № 1435 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для городництва та передачу в оренду 

земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 26) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1436 (рішення № 1436 додається) 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою та 

технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) під об’єктами нерухомого майна. 



Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 27) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1437 (рішення № 1437 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 28) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1438 (рішення № 1438 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та передачу у постійне користування земельної ділянки . 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 29) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1439 (рішення № 1439 додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва та передачу у власність 

земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 25 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 30) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1440 (рішення № 1440 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність земельних ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 31) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1441 (рішення № 1441 додається) 



16. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,0100 га по вул. Д.Галицького включеної в 

перелік для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та надання 

дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 21 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 32) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1442 (рішення № 1442 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. 

М.Грушевського. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 8 

     проти – 3 

     утрималось – 9 

(результати поіменного голосування додаються № 33) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 1 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 34) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 23 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 35) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1443 (рішення № 1443 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та заслухати питання “Про припинення права користування 

земельною ділянкою”. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 



     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 36) 

 

20. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 37) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1444 (рішення № 1444 додається) 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості). 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 38) 

 

О.Скірко – пропоную зняти з розгляду п.п. 1.3 (В.Дзендзюра) 

Р.Росоха – на засіданні комісії зауважень до даного підпункту не було. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: зняти з розгляду п.п. 1.3. 

(В.Дзендзюра) 

Результати голосування:  за – 12 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 39) 

Пропозиція не проходить. 

 

Т.Кучма – на голосування  ставиться пропозиція: зняти з розгляду  п.п. 1.3. 

та доопрацювати (В.Дзендзюра) 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 40) 

п.п. 1.3. (В.Дзендзюра) знято з розгляду. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення в цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 41) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1445 (рішення № 1445 додається) 

 



22. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду, продовження терміну оренди 

земельних ділянок.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 42) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1446 (рішення № 1446 додається) 

 

23. СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність 

територіальної громади м. Дрогобича 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу і в цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 43) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1447 (рішення № 1447 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: Про земельні торги. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 44) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1448 (рішення № 1448 додається) 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та про проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 45) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1450 (рішення № 1450 додається) 

 

26. СЛУХАЛИ: Про продаж земельних ділянок у власність. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 46) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1451 (рішення № 1451 додається) 



27. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення міської ради. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 47) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1452 (рішення № 1452 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та розглянути питання, які додатково включені до порядку 

денного. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 48) 

 

28. СЛУХАЛИ: Про відмову у передачі в оренду та у власність земельних 

ділянок. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 49) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1453 (рішення № 1453 додається) 

 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу  у власність земельної ділянки. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 1 

     проти – 7 

     утрималось – 2 

(результати поіменного голосування додаються № 50) 

ВИРІШИЛИ: рішення відхилено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 51) 



ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1454 (рішення № 1454 додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду  земельної ділянки на вул. 

Є.Коновальця. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 52) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1455 (рішення № 1455 додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: Про розтермінування ГО “Мрія” оплати збитків 

Дрогобицькій міській раді та встановлення розміру орендної плати за 

користування ГО “Мрія” земельною ділянкою. 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 53) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1456 (рішення № 1456 додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: Про прийняття звернення.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 54) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1457 (рішення № 1457 додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до заходів на 2018 рік Комплексногї 

програми “Дрогобич – місто Івана Франка” на 2015 – 2020 роки в м. 

Дрогобичі”.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 55) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1458 (рішення № 1458 додається) 

 



35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми технічного і фінансового 

забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого 

оповіщення і зв’язку міст Дрогобича на 2019 рік.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 30 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 56) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1459 (рішення № 1459 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми створення міського резерву 

матеріально – технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків 

ймовірних надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на 

період до 2022 року.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 57) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1460 (рішення № 1460 додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: Про утворення комісії по врегулюванню ситуації по вивозу 

твердих побутових відходів у м. Дрогобичі.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 1 

(результати поіменного голосування додаються № 58) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1461 (рішення № 1461 додається) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми “Розвиток 

туризму в місті Дрогобичі 2019 – 2021 роки.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 28 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 59) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1462 (рішення № 1462 додається) 

 



35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми “Підготовка 

та проведення загальноміських заходів відділу культури та мистецтв 

виконавчих органів Дрогобицької міської ради у 2018 році”.  

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 60) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1463 (рішення № 1463 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: Про встановлення меморіальної таблиці на будинку, де в 

1941 р. містився провід ОУН.  

О.Дацюк – комісія подала рекомендації щодо двомовного напису на таблиці 

(англійська мова). 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 31 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 61) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1464 (рішення № 1464 додається) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: змінити черговість 

голосування та розглянути питання “Про затвердження Програми “Внески до 

статутного капіталу  КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради на 

2018 р.” та “Про затвердження нової редакції Статутів КП 

“Дргобичводоканал” Дрогобицької міської ради та КП “Комбінат міського 

господарства” 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 62) 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Внески до статутного капіталу  

КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради на 2018 р.” 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу та в 

цілому. 

Результати голосування:  за – 32 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 63) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1465 (рішення № 1465 додається) 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статутів КП 

“Дргобичводоканал” Дрогобицької міської ради Львівської області. 



Т.Кучма – Р.Шагала та А.Янів відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” 

не беруть участі в голосуванні даного питання. 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення за основу. 

Результати голосування:  за – 29 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 64) 

 

О.Хрущ -  у зв’язку із необхідністю доповнити дане рішення пунктом КП 

“Комбінат міського господарства” пропоную змінити назву рішення. 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція змінити назву рішення і 

читати у наступній редакції: “Про затвердження нової редакції Статутів КП 

“Дргобичводоканал” Дрогобицької міської ради та КП “Комбінат міського 

господарства”. 

Результати голосування:  за – 24 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 65) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться пропозиція: доповнити у тексті рішення 

: КП “Комбінат міського говопдарства” та уповноважити керівника КП 

“Комбінат міського господарства” подати документи для державної 

реєстрації нової редакції статуту.  

Результати голосування:  за – 27 

     проти – 1 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 66) 

 

Т.Кучма – на голосування ставиться прийняття рішення “Про затвердження 

нової редакції Статутів КП “Дргобичводоканал” Дрогобицької міської ради 

та КП “Комбінат міського господарства” за основу та в цілому. 

Результати голосування:  за – 26 

     проти – 0 

     утрималось – 0 

(результати поіменного голосування додаються № 67) 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 1466 (рішення № 1466 додається) 

 

 

 

Міський голова        Т.Кучма 

 

 

Секретар сесії        О.Майданюк 


